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السؤال األول ( 53درجة)
بصفتك الشريك المسئول عن متابعة االخالق المينيةة بمؤسسةة المتحةدون ح احةدس مؤسسةات المحاسةبة والمراجعةة المصةرية وحةد ت
المواقف التالية :

ح 0إيمان ىي مدير المراجعة المعين لم ارجعةة شةر ة المة

وىةى شةر ة مييةدة بالرورصةة وقةد تةم الرةدم يةي عمريةة المراجعةة

منذ أسروع واحد  .وقد ورث زوج إيمان  0111سيم يي شر ة الم ويريد االحتفاظ ريا است مار .

ح 5تيةةوم شةةر ة اليةةدس ح شةةر ة عيةةر ذات عالقةةة رةةتدارة صةةندوق التياعةةد لرعةةامرين بمؤسسةةة المتحةةدون ويمترةةك ىةةذا الصةةندوق

أسيم يي شر ة الرحمة إحدس الشر ات المييةدة بالرورصةة والتةي لةدييا عةدد مةن الشةر ات التابعةة  .وقةد تةم دعةوة مؤسسةة

المتحدون لتيديم عرض مراجعة لحدس ىذه الشر ات التابعة .

ح 3مؤسسة المتحدون ىي مراقب حسابات شر ة النور شر ة ذات مسئولية محدودة منذ عدة سنوات ومن متطربات الشر ة
أن يمترك مراقب الحسابات حصة يي الشر ة قيمتيا ح 0جنيو.

ح 4تم ة شةةر ة الىةرام عمية رئيسةةى ومييةةدة بالرورصةةة ويتجةةون يريةةي المراجعةةة مةةن مانيةةة أيةراد والةةذس يت ةةمن محمةةود ح
محاسب حةديث التعيةين والةذس ييةوم باالسةت مار يةي أحةد صةناديي االسةت مار والةذس رةدوره يسةت مر يةي أسةيم شةر ة االىةرام
المدرجة بالرورصة .
ح 5شةةر ة رمسةةيس عمية المؤسسةةة اليةةديم منةةذ عشةةر سةةنوات مةةنيم أر ةةن سةةنوات ةةان يييةةا عةةزت الشةريك المسةةئول وقةةد ذىةةب
عزت يي رحرة بحرية من المدير العام لشر ة رمسيس عرى اليخت الخاص بو .
والمطموب منك التعميق بالتفصيل عمى األخل ق والقضايا المننية األخر ي ذه الموافف .وكيف ستتصرف حيالنا.
السؤال الثانى ( 53درجة )
بصفتك مراقباً لحسابات المنشآت المخترفة التالية تعر ت لرحاالت المرينة ييما بعد .
الحالة األولى

عن ةةد مراجعت ةةك لحس ةةابات ش ةةر ة حأ ع ةةن ع ةةام  5104تر ةةين ل ةةك أن الش ةةر ة ق ةةد عي ةةرت طريي ةةة حس ةةاب انى ةةالك لمجية ةزة والمع ةةدات

االلجترونية لتستخدم طريية اليسط المتناقص ردالً من اليسط ال ارةت وقامةت رتعةدي االىةالك اعتبةا اًر مةن عةام  5104عرةى أسةاس أن
طريية انىالك ىي تيدير محاسرى وليس سياسة محاسرية عرماً بأن يروق االىالك رين الطرييتين تعترر ىامة ومؤ رة .
الحالة الثانية

عند مراجعتك لحسابات شر ةحب عن عام  5104ترين لك أن الشر ة قد أجرت عيود معاو ة بمبالغ جوىرية من مؤسسى الشر ة

ولم يتم الموايية عرييا ميدماً من الجمعية العامة لرشر ة .
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الحالة الثالثة

عند مراجعتك لحسابات شر ة حج عن عام  5104ترين لك عدم مالممة يرض االسةتم اررية لرشةر ة ولةم تفصةر الشةر ة عةن ذلةك و
أعدت قوائميا المالية عرى أساس أن الشر ة مستمرة .

الحالة الرابعة

عند مراجعتك لحسابات الشر ة حد عن عام  5104ترين لك أن ىناك ق ية مريوعة عرى الشر ة بمررغ ىام ومؤ ر يررغ  51مريون

جنيو وترس الشر ة أن المررةغ المؤ ةد ديعةو يةي ىةذه الي ةية ىةو مررةغ  01مريةون جنيةو قامةت رتجةوين مخصةص ق ةايا لةو وأيصةحت
عن مو وع الي ية ومررغيا والمخصص الم ون ليا يي اني احات المتممة لريوائم المالية .

الحالة الخامسة

عند مراجعتك لحسابات شر ة حىة عن عام  5104ترين لك أن الشر ة لم تيم بحساب اىالك لعام  5104والميدر بمررغ  31مريةون
جنيةةو عةةن أصةةوليا ال ارتةةة بحجةةة ارتفةةاع الييمةةة العادلةةة ليةةذه الصةةول

مةةا أن ىنةةاك خةةالا رةةين الشةةر ة وأحةةد رنو يةةا والةةذس يرر ةغ

رصيده يي اليوائم المالية اقتراض مررغ  051مريون جنيو وبالتالي ال ييةوم الرنةك رترسةال أيةة شةوا حسةابات مةا أنةو لةم يةرد عرةى
طرب الشيادة المرس من الشر ة إليو عرماً بأن مررغ االىالك ومررغ اليرض ىامين ومؤ رين .
يتذا عرمت أن جمين المعالجات المذ ورة عاليو قد وردت يي اليوائم المالية النيائية التي قدمت إليك بعةد صةدورىا مةن مجرةس اندارة
يالمطموب :

حأ شرح وجنات النظر المختمفة الت فد تثار ي كل حالة.

حب رأيك الشخص بصفتك مرافباً لحسابات ذه المنشآت واسبابه.

(ج) نوع التقرير اله ستصدر عن القوائم المالية عن السنة محل المراجعة ي ضوء رأيك الشخص .
(د) صيغة يقرة الرأي ي التقرير كاممة عن كل حالة وأثر هلك عمى بافى يقررات التقريرر إن وجرد وهلرك طبقراً لمعرايير التقريرر

الواردة ي معياري المراجعة المصرية . 077 ، 077
السؤال الثالث ( 53درجة)

عينت مراقباً لحسابات شر ة الرجام الياب ة عام  5104وطرب منك أي اً أن تعم

مراقب حسابات لريوائم المالية المجمعة

لشر ة الرجام وشر اتيا التابعة المنتشرة يي مصر وخارج مصر بع يا عيد إليك بمراجعتيا والبعض اآلخر ييوم بمراجعتو مراجعين

آخرين .
المطموب

تحديرد كايررة الخطروات واإلجرراءات التر سررتتخهذا مررن وفررت طمرب الشررركة منررك العمررل كمرافررب حسررابات لممجموعررة حتررى إصرردارك

لتقرير مرافب الحسابات عمى القوائم المالية المجمعة لشركة الرجاء وشركاتنا التابعة ي  17ديسمبر 5772
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السؤال الرابع ( 53درجة)
تناول معيار المراجعة المصرس رقم ح “ 541مسئولية المراقب بشأن الغش والتدليس عند مراجعة قوائم مالية “.
يى

وم ما ورد ريذا المعيار والمالحي المرتبطة بو.

المطموب :

( )7حدد بالتفصيل عوامل الخطر المرتبطة بالتحريفات الناتجة عن إعداد تقارير مالية محرية.

( )5وضح بالتفصيل عوامل الخطر الناتجة عن التحريفات الناشئة عن سوء استخدام األصول.
( )1أشرح بالتفصيل الظروف التى تشير إلى احتمالية حدوث الغش والتدليس.
السؤال الخامس ( 53درجة )
ت منت ميدمة معيار المراجعة المصرس رقم ح “ 351الىمية النسرية يةى المراجعةة “ مةا يرةى “ :عرةى م ارقةب الحسةابات أن يأخةذ
يى إعتباره الىمية النسرية وعالقتيا بمخاطر المراجعة عند قيامو رتنفيذ عمرية المراجعةة “ ي ةال عةن ذلةك يةتن معيةار المراجعةة

المصةرس رقةم ح 331قةد نةص عرةى انجةرامات التةى يجةب أن ييةةوم ريةا م ارقةب الحسةابات لمواجيةة المخةاطر التةى تةم تيييميةا .يةةى
وم ما ورد بالمعيارين سالفى الذ ر.

المطموب :

( )7أشرح بالتفصيل العلفة بين األذمية النسبية ومخاطر المراجعة.
( )5عند تقييم عدالة عرض القوائم المالية يجب عمى مرافب الحسابات تقدير ما إها كان مجموع التحريفات التى ترم اكتشراينا
خلل المراجعة ولم تصحح بعد تعتبر هات أذمية .وضح بالتفصيل ماها يقصد المعيار بهلك.

( )1ما ذى إجراءات المراجعة لمواجنة مخاطر التحريف النام والمؤثر عمى مستو التأكد ؟
السؤال السادس ( 53درجة)

يخةتص معيةار المراجعةةة المصةرس رقةةم ح “ 561بالحةداث الالحيةةة “ .وليةد ت ةةمن ىةذا المعيةةار يةى ميدمتةةو أنةو يجةةب عرةى م ارقةةب
الحسابات دراسة تأ ير الحداث الالحية عرى اليوائم المالية وعرى تيريره .يى

وم ما ورد بالمعيار سالف الذ ره.

المطموب :

( )7عرف المقصود بكل من :

أ -تاريخ القوائم المالية.

ج -تاريخ تقرير مرافب الحسابات.

ب -تاريخ إصدار القوائم المالية.

د -تاريخ نشر القوائم المالية.

( )5وضح ما مد مسئولية مرافب الحسابات عن الحقائق التى تكتشف بعد تاريخ تقرير مرافب الحسرابات وفبرل نشرر القروائم
المالية.

ح3

يى حالة اكتشاف حقائق بعد نشر القوائم المالية  ،ما ذى مسئولية مرافب الحسابات عن ذه الحقائق؟

دور  :يونيو 5105

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

انمتحان  :نيائى
مادة  :المراجعة
سوف يخصص درجات لوضوح الخط و حسن التنظيم
يحظر اإلجابة بالقمم الرصاص

دور  :يونيو 5105

جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية

الزمن  4 :ساعات

انمتحان  :نيائى
مادة  :المراجعة

إجابة امتحان يونيو 5105
مراجعة نهائي

إجابة السؤال األول
( )0الموقف األول
 إيمان تمثل عضو حالى من أعضاء فريق التأكد وأن أحد أفراد عائمتيا المقربين يمتمك مصمحةمالية مباشرة لدى عميل المراجعة  .وىذا غير مقبول ومن أجل تخفيف خطر االستقاللية الموجود
عمى المراجعة يجب عمى مؤسسة المتحدون تطبيق واحد من أدوات الحماية التالية :


قيام الشخص المعنى بالتخمص من ىذه األسيم.



أو سحب إيمان من فريق الميمة

ويجب عمى إيمان بيذه االختيارات أما بالسحب من الميمة أو التخمي عن ىذه األسيم  ،ويبدو في
ىذه الحالة أن زوجيا يريد االحتفاظ بيذه األسيم  .لذلك فيجب سحبيا من الفريق مباشرة .
ويجب عمى المؤسسة اخبار لجنة المراجعة بشركة األمل بما حدث وما تم اتخاذه  .ويجب عمى
الشركاء التفكير فيما إذا كان من الضرورى فحص العمل المؤدى بمعرفة شريك آخر مستقل .
ولكن في حالة االشراف عمى ايمان من الشريك المسئول وكانت غير متصمة باألسيم حين تم أداء
العمل فإنو قد يكون غير ضرورى لفحص شريك ثان .
( )5الموقف الثانى
لمؤسسة المراجعة مصمحة مالية غير مباشرة مع الشركة القابضة لمشركة التابعة التي وجيت الدعوة،
وال يوجد عوائق لمؤسسة المراجعة لتقديم عرض مراجعة لشركة .
واذا أصبح مؤسسة المتحدون ىي مراقب الحسابات ليذه الشركة فيجب التفكير إذا ما كان ىناك الحاجة
لتطبيق أدوات حماية أم ال لتخفيف خطر االستقاللية في المراجعة نتيجة المصمحة المالية الغير مباشرة
ويجب عمى الشركاء األخذ في االعتبار األىمية النسبية لممصمحة المالية لجميع األطراف ودرجة
سيطرة المؤسسة عمى ىذه المصمحة المالية .
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وفى ىذا الموقف فإن مؤسسة المراجعة ليس لدييا سيطرة عمى ىذه المصمحة المالية  .حيث تتمتع
شركة اليدى بيذه السيطرة  .وال يبدو في ىذا الموقف أن ىذه المصمحة جوىرية وبذلك فيى غير ىامة
لكال الطرفين  ،وعندما يكون التيديد مؤثر فيجب التخمص من المصمحة .
ويظير ىنا أن التيديد ضعيف لمغاية ولذلك فميس ىناك حاجة ألدوات الحماية  .ولكن إذا كان لدى
مؤسسة المراجعة اإلحساس بضرورة تطبيق أدوات الحماية  ،فيجب األخذ في االعتبار :
 تبميغ لجنة المراجعة بالمصمحة. -مطالبة الشركة باالستغناء عن ىذه األسيم .

( )3الموقف الثالث
في ىذه الحالة فإن مؤسسة المتحدون ليا مصمحة مالية مباشرة لدى عميل المراجعة  ،بما يخالف
القوانين  ،ولكن ىناك متطمبات بان اى مؤسسة تراجع الشركة ان يكون لدييا اسيم فييا ممموكة لمراقبى
الحسابات والمصمحة المالية غير ىامة  .وعمى مؤسسة المراجعة تطبيق أدوات حماية حول عدم
اشتراكيا في التصويت عمى إعادة انتخابيا كمراقبى حسابات الشركة  ،ويجب عمى المؤسسة وبقوة
توصية العميل عمى إلغاء ىذا الشرط ألنو يتعارض مع المتطمبات األخالقية .

( )4الموقف الرابع
في ىذه الحالة فإن لدينا تيديد المصمحة الشخصية حيث أن أحد أفراد المراجعة لديو مصمحة غير
مباشرة لدى العميل وتتمثل العوامل ذات الصمة في اآلتى :
 ال تبدو ىذه المصمحة الشخصية ىامة لمعميل أو لمحمود حيث أنو استثمار حديث  ،كما أناالستثمار يتم عن طريق استثمار عام يستثمر بالنيابة عن محمود وغيره من األفراد.
 محمود محاسب حديث التعيين وليس لو دور مؤثر في عممية المراجعة من حيث ابداءاالستنتاجات أو مخاطر المراجعة.
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إن الخطر الذى ييدد استقاللية المراجعة في ىذه الحالة غير مؤثر  ،وقد يكون من غير المالئم أن
يطمب من محمود االستغناء عن ىذا االستثمار ولكن إذا أرت أن اتخمص من جميع المخاطر في ىذا
الموقف فباإلمكان أن نغير ىذا المحاسب  ،وىذه الخطوة غير ضرورية في ىذا الموقف .
( )5الموقف الخامس
فيما يخص رمسيس فيناك خطر ناشئ عن االرتباط لفترة طويمة ووجود عالقة شخصية مع العميل
والذى يؤدى إلى تخديد العالقات الشخصية  .ويتضاعف ذلك بقبول عزت دعوة ضيافة ىامة عمى
المستوى الشخصى وتتمثل العوامل ذات الصمة في :
 أن المؤسسة ارتبطت لفترة طويمة مع العميل لمدة عشر سنوات وتوجد عالقة شخصية بين عزت وأحد موظفي العميل .
 الشركة ليست مدرجة بالبورصة أو منشأة ذات صالح عام . أنيا ميمة مراجعة .الخطر الناشئ ىنا ذو أىمية كبيرة  ،ولكن ىذا العميل غير مقيدة بالبورصة  ،وىذه المشكمة ليست
مستعصية الحل  ،فعمى أي حال فمن الجيد أن يتم تطبيق بعض أدوات الحماية لتخفيف أثر ذلك
الخطر .فمن الممكن استدعاء شريك آخر ألداء

 Hot reviewلممراجعة المؤداه لشركة رمسيس ،

أو حتى أبعادى عن مراجعة رمسيس لفترة من الزمن وبذلك سوف يكون الشريك المسئول شريك آخر
داخل مؤسستى  ،باإلضافة إلى ذلك يجب أن أتوقف عن قبول دعوات ضيافة من مديرى الشركة إال
إذا كانت وبوضوح غير ىامة .
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إجابة السؤال الثانى
الحالة األولى
تصرف الشركة صحيح
تقرير نظيف
الحالة الثانية
يوجد قيد عل النطاق جوىرى
تقرير بعدم القدرة عمى إبداء الرأي
الحالة الثالثة
يوجد عدم موافقة جوىرى
تقرير عكسى
الحالة الرابعة
توجد حالة عدم تأكد
تقرير نظيف مع فقرة توجيو االنتباه
الحالة الخامسة
توجد حالة عدم موافقة ىامة
وتوجد حالة قيد عمى النطاق ىامة
تقرير بتحفع مزدوج
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إجابة السؤال الثالث
 القبول واالستمرار
بالنسبة لشركات المجموعة ذات األىمية يجب عمى مراقب حسابات المجموعة دراسة ما إذا كان ارتباطيم
بالمجموعة كافياً يستدعى الحصول عمى أدلة كافية ومناسبة  .عند التفكير فى قبول تعاقد جديد أو االستمرار
في العمل كمراقب حسابات المجموعة  .يجب عمى مراقب حسابات المجموعة تحديد ما إذا كان من المتوقع
الحصول عمى أدلة مراجعة كافية و مناسبة فيما يتعمق بعمميات تجميع القوائم المالية والمعمومات األخرى عن
شركات المجموعة التي سيعتمد عمييا مراقب حسابات المجموعة في إبداء الرأي  ،لذا يتعين عمى الشريك في
ارتباط المجموعة الحصول عمى فيم كاف عن المجموعة قبل قبول عممية المراجعة  .وىذا قد يأتي لو من
المصادر اآلتية :
 المعمومات المقدمة من إدارة المجموعة. التواصل مع إدارة المجموعة التواصل مع فريق ارتباط المجموعة السابق  ،ومديرى مكونات المجموعة أو حتى مراقب حساباتمكونات المجموعة كمما امكن .
المسائل األخرى التي يجب أخذىا في الحسبان ىي :
 ىيكل المجموعة . أنشطة العمل لشركات المجموعة متضمنة البيئة التنظيمية  ،الصناعية  ،السياسية واالقتصادية. استخدام المنظمات الخدمية. وصفاً لمرقابة العامة لممجموعة . -درجة تعقد عمميات تجميع القوائم المالية .
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 تحديد ما إذا كان مراجعى شركات المجموعة من خارج مكتب مراقب حسابات المجموعة سيقومونببعض األعمال لفحص المعمومات المالية ألى شركة مكونة لممجموعة .
 ما إذا كان فريق مراجعة المجموعة سيكون عمييم قيوداً لموصول إلى المسئولين عن حوكمةالمجموعة ،أو حوكمة الشركات المكونة لممجموعة أو إدارتيا  ،أو المعمومات الخاصة بالشركات
المكونة لممجموعات أو مراجعييا .
 التخطيط وتقييم الخطر
يجب أن تؤخذ عممية التخطيط وتقييم المخاطر في االعتبار حقيقة أن جميع عناصر القوائم المالية لممجموعة
ال يتم مراجعتيا بواسطة مراقب حسابات المجموعة مباشرة  .فمن يستطيع مراقب حسابات المجموعة االعتماد
ببساطة عمى مراقب حسابات الشركة المكونة لممجموعة  ،لذا تتطمب معايير المراجعة أن يقيم مراقب
حسابات المجموعة مدى إمكانية االعتماد عمى مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة وعمى ما قام بو
من أعمال  .وىذا سيحدد فيما بعد نطاق ما سيتم اتخاذه من إجراءات إضافية .
 فهم مراقبى حسابات وحدات المجموعة
تتطمب معايير المراجعة حصل فريق مراجعة المجموعة عمى الفيم الكمى عن مراقب حسابات الشركات
المكونة لممجموعة .وذلك يتطمب تقييم ما يمى :
 ما إذا كان مراقب الحسابات مستقالً ومتفيماً وسيمتزم بالمتطمبات األخالقية المناسبة لعمميةالمراجعة.
 أن تتوفر لدى مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة المؤىالت المينية . تحديد ما إذا كان فريق مراجعة المجموعة سيشارك في اعمال مراقب حسابات الشركات المكونةلممجموعة لمدرجة التي تستدعى معيا الحصول عمى أدلة مراجعة كافية ومناسبة.
 تحديد ما إذا كان مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة يعمل في إطار بيئة تنظيمية تشرفبنشاط مستمر عمى مراقبى الحسابات.
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 نطاق األعمال اإلضافية المطموبة لمنشآت المجموعة
تفرق معايير المراجعة بين الشركات المكونة لممجموعات ات األىمية والشركات األخرى التي ال تشكل أىمية
بصورة منفردة بالنسبة لمقوائم المالية لممجموعة .
تنص معايير المراجعة عمى أنو يمكن تحديد الشركة ذات األىمية بالنسبة لمقوائم المجمعة باستخدام المقاييس
المرجعية  .إذا كانت أصول  ،التزامات  ،التدفقات النقدية  ،األرباح أو معدل الدوران يفوق  %55لمرقم
المقابل لممجموعة بالتالى يمكن لممراقب حسابات الحكم بأن تمك الشركة المكونة ذات أىمية بالة .
إذا كانت الشركة المكونة لممجموعة تم تقييميا بأن ليا أىمية بالنسبة لمقوائم المالية لممجموعة فيجب عمى
فريق مراجعة المجموعة أو مراقب حسابات تمك الشركة القيام بعممية مراجعة كاممة باالعتماد عمى مستوى
األىمية النسبية .
كما يجب أن يشترك مراقب حسابات المجموعة في تقييم مخاطر الشركات ذات األىمية البالغة بالنسبة
لممجموعة  .أما إذا كانت الشركة المكونة لممجموعة ذات أىمية نظ اًر لطبيعة الظروف المحيطة  ،فعمى
مراقب الحسابات طمب أحد األمور اآلتية :
 القيام بمراجعة كاممة بناءاً عمى مستوى األىمية النسبية. مراجعة أرصدة محاسبية محددة باالرتباط بالمخاطر الجوىرية. القيام بإجراءات محددة فيما يتعمق بالمخاطر الجوىرية المحددة .أما الشركات األخرى التي ال تشكل أىمية عمى مستوى المجموعة فتخضع لإلجراءات التحميمية عمى مستوى
المجموعة وبالتالي ال يتطل األمر عمل مراجعة كاممة ليا .
 المشاركة في األعمال المطموبة من مراقب حسابات منشآت المجموعة .
إن نطاق مشاركة مراقب حسابات المجموعة في مرحمة التخطيط يتوقف عمى ما يمى :
 أىمية الشركة المكونة لممجموعة . -تحديد مخاطر التحريفات الجوىرية لمقوائم المالية لممجموعة .
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 فيم مراقب حسابات المجموعة لمراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة .بناءاً عمى تمك العوامل فيمكن لممراجعين القيام باإلجراءات اآلتية :
 مقابمة إدارة الشركات المكونة لممجموعة أو مراجعييا لمحصول عمى فيم كاف عن تمك الشركةوالبيئة التي تعمل بيا .
 مراجعة استراتيجية المراجعة بالكامل لمراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة وخطة المراجعة.
 القيام بإجراءات تقييم الخطر لتحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوىرية عمى مستوى الشركاتالمكونة لممجموعة  .ىذا يمكن القيام بو بواسطة مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة أو
مراقب حسابات المجموعة .
 حينما تمثل الشركة المكونة لممجموعة أىمية بالغة فإن طبيعة  ،توقيت ونطاق مشاركة مراقبحسابات المجموعة تتوقف عمى تفيمو لمراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة  ،ولكن بحد
أدنى البد من القيام باإلجراءات اآلتية :
 oمناقشة مراقب حسابات الشركة المكونة لممجموعة أو إدارتيا ما يتعمق بأنشطة الشركة
المؤثرة عمى المجموعة ككل.
 oمناقشة مراقب حسابات الشركة المكونة لممجموعة مدى احتمال تعرض المعمومات المالية
الشركة لمتحريفات الجوىرية بسبب خطأ أو غش.
 oمراجعة وثائق مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة لتحديد المخاطر الجسيمة
لمتحريفات الجوىرية  ،قد يتم ذلك في صورة مذكرة متضمنة النتائج المستنتجة بواسطة
مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة .
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 تقييم أعمال مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة
لجميع الشركات المكونة لممجموعة يجب عمى مراقب الحسابات القيام بفحص األعمال التي قام بيا مراقب
حسابات تمك الشركات  ،ويتحقق ذلك عادة من خالل مراجعة تقرير او االستقصاء المقدم من مراقب
حسابات شركات المجموعة والتي توضح الموضوعات الرئيسية التي تم تحديدىا اثناء عممية المراجعة  .إن
تأثير أية تحريفات غير مصححة و أية حاالت قد يتعذر عمى المراقب خالليا الحصول عمى أدلة كافية
ومناسبة يجب أيضاً تقييميا  .وعمى أساس ذلك الفحص يجب عمى مراقب حسابات المجموعة تحديد ما إذا
كان ىناك أي حاجة ألية إجراءات إضافية وذلك يشمل عمى :
 تصميم واتخاذ إجراءات مراجعة إضافية  .تمك اإلجراءات يمكن تصميميا والقيام بيا مع مراجعةشركات المجموعة أو يقوم بيا مراقب حسابات المجموعة .
 المشاركة في الجمسات الختامية واية اجتماعات أساسية أخرى مع مراقب حسابات الشركة المكونةلممجموعة وادارتيا .
 فحص بعض الوثائق المناسبة لمراقب حسابات الشركة المكونة لممجموعة .يقوم مراقب حسابات الشركات المكونة لممجموعة بالتعاون مع مراقب حسابات المجموعة بتوفير
مستندات المراجعة إال إذا منع من ذلك بواسطة القانون .
 االتصاالت
تصنف معايير المراجعة أنواع المعمومات التي يجب إرساليا من مراقب حسابات المجموعة إلى مراقب
حسابات الشركات المكونة لممجموعة والعكس :
 طمب أن يصادق مراقب حسابات المجموعة عمى تعاونو مع فريق مراجعة المجموعة. المتطمبات األخالقية المناسبة لمراقب حسابات المجموعة وبصفة خاصة متطمبات االستقاللية.-

في حالة مراجعة أو فحص المعمومات المالية لشركات المجموعة  ،ألىميتيا النسبية والحدود التي
فوقيا ال يمكن اعتبار األىمية النسبية بسيطة لمقوائم المالية لممجموعة .
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 تحديد المخاطر لمتحريفات الجوىرية لمقوائم المالية لممجموعة الناجمة عن أخطاء أو غش المناسبةألعمال مراقب حسابات شركات المجموعة  .قد يطمب فريق ارتباط المجموعة من المراقب
حسابات التقرير عن أية مخاطر جسيمة أخرى لمتحريفات الجوىرية وكيفية تصرف مراقب
الحسابات حيال تمك المخاطر .
 قائمة باألطراف المرتبطة معدة بواسطة إدارة المجموعة وأية أطراف مرتبطة أخرى يكون فريقارتباط المجموعة عمى دراية بيا  .كما يتعين عمى مراجعى شركات المجموعة توصيل أية
معمومات أخرى عن األطراف المرتبطة التي لم يتم تقديميا من قبل .

 خطابات التدعيم
أحياناً قد ال ينطبق مبدأ االستم اررية عمى بعض الشركات التابعة حتى لو كانت المجموعة مستمرة  ،في ىذه
الحالة قد يطمب مراقب الحسابات خطاب من إدارة الشركة األم ينص ذلك الخطاب عمى نية الشركة األم
عمى دعم الشركة التابعة وىو ما يجعميا تستمر  .من وجية نظر مراقب الحسابات إذا كان خطاب ىاماً
لتقييم االستم اررية الشركة التابعة بالتالى البد من تجميع مزيداً من أدلة المراجعة عمى االستم اررية  .منيا
وجود دليل مراجعة عمى ان الشركة االم تنوى دعم الشركة التابعة لمحفاظ عمى استم ارريتيا .

 إجراءات المراجعة
تتطمب معايير المراجعة من مراقب الحسابات تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوىرية من خالل الحصول
عمى فيم كاف عن المنشأة والبيئة المحيطة بيا .
جزء من ىذه العممية يتضمن الحصول عمى فيم عن عمميات الدمج بما في ذلك اإلرشادات الصادرة عن
إدارة المجموعة لشركاتيا .
لمحصول عمى وحدة وامكانية مطابقة المعمومات المالية تقوم إدارة المجموعة عادة تضع إرشادات لشركات
المجموعة والتي عادة ما تتضمن :
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 السياسات المحاسبية المطموب تطبيقيا. المتطمبات التشريعية ومتطمبات اإلفصاح وتتضمن : oتحديد ىوية والتقرير عن القطاعات.
 oمعامالت األطراف ذي العالقة والتقرير عن القطاعات.
 oالمعامالت بين وحدات المجموعة واألرباح غير المحققة.
 oأرصدة الحسابات بين وحدات المجموعة.
 oالجدول الزمنى لمتقرير
فريق التعاقد لممجموعة سوف يأخذ األمور اآلتية في الحسبان:
 مدى وضوح وامكانية تطبيق اإلرشادات الستكمال مجموعة التقرير .ما إذا كانت اإلرشادات : oتصف بصورة مالئمة اإلطار العام إلعداد التقارير.
 oتوفر افصاحات كافية.
 oتقدم بشكل مناسب تحديداً لتسويات الحسابات المجمعة .
 oتقدم لمحصول عمى استحسان إدارة شركات المجموعة عمى ما تم عرضو من معمومات مالية.
كذلك يعتبر مراقب حسابات المجموعة مسئوالً عن عممية اندماج الحسابات ذاتيا  .بعد الحصول عمى
ومراجعة كافة حسابات الشركات التابعة سيصبح مراقب الحسابات في وضع يمكنو من مراجعة الحسابات
المجمعة  .أحد األجزاء اليامة لعممية مراجعة الحسابات المجمعة سيكون الجزء الخاص بفحص تسويات
عمميات التجميع وتسويات الدمج تقسم بشكل عام إلى قسمين :
( )5تسويات تجميع نيائية.
( )2تسويات تجميع لمسنة الحالية .
تذكر أنو عند مراجعة الحسابات المجمعة فإن األطراق المرتبطة المعنية ىي تمك المرتبطة بالمجموعة المعد
ليا الحسابات المجمعة .

إجابة امتحان يونيو 5105
مراجعة نهائي
إجابة السؤال الرابع
( )5يتم الرجوع إلى معيار المراجعة  242الممحق رقم ()5
( )2يتم الرجوع إلى معيار المراجعة  242الممحق رقم ()5
( )3يتم الرجوع إلى معيار المراجعة  242الممحق رقم ()3

إجابة السؤال الخامس
( )5يتم الرجوع إلى معيار المراجعة ( 322فقرة )55 – 9
( )2يتم الرجوع إلى معيار المراجعة ( 322فقرة )56 – 52
( )3يتم الرجوع إلى معيار المراجعة ( 332فقرة )25 – 7

إجابة السؤال السادس
( )5يتم الرجوع إلى معيار المراجعة ( 562فقرة )4
( )2يتم الرجوع إلى معيار المراجعة ( 562فقرة )53 – 9
( )3يتم الرجوع إلى معيار المراجعة ( 562فقرة )59 – 54

